
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

  

Speciale vergadering 7 november 2022, 19.30 uur, Paauw Wassenaar 

 

Kennismaking ambtenaren mens en samenleving en ASD 

 
Aanwezig; Marike Bontenbal; Ellen Vunderink; Marian Riedeman; Peter Bellekom; Janet Kool; 
Theo Overdevest; Eric Bloemkolk; Robbert Boonk; Mieke Hulshof. 
Afwezig met bericht; Ellen Vunderink; Theo Overdevest 

 
 

Opening. 
Eric opent deze speciale vergadering die tot doel heeft elkaar beter te leren kennen zodat we 
elkaar daarna snel kunnen vinden waardoor de gevraagde adviezen sneller door de ASD 
kunnen worden gegeven. 

 
We zijn begonnen met een voorstelronde 
➢ Dennis de Jong                   Medewerker beleid maatschappelijke ontwikkeling  

Maatschappelijke zorg (Beschermd wonen/Maatschappelijke    
Ontwikkeling en GGZ) 

➢ Caroline van der Feltz       Contractmanager Jeugd  
➢ Dennis de Wit                     Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling  

          Sport 
➢ Monique de Booij              Beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling 

                                              Participatie, werk en inkomen 
➢ Lidwien van Langen           Beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling (WMO) 
➢ René Smit                            Beleidsmedewerker cultuur, sport, inburgering en 

                                              contactpersoon voor de ASD 
➢ Marije Egberts                    Beleidsmedewerker Welzijn /preventie 
➢ Elma Noordman           Beleidsmedewerker Jeugd 
➢ Maya van der Kooy            Beleidsadviseur Cultuur 
 
- Marije Egberts verteld dat de ambtenaren van Mens en Samenleving ieder hun eigen 

werkgebied hebben maar dat er ook veel samenwerking is door overlapping van taken. 
Veel ambtenaren werken voor zowel Wassenaar als Voorschoten. 
Er komt werk vanuit de raad, het college en de staat. De gemeente ontvangt vanuit het 
Rijk middelen voor de wettelijke taken.  
De begroting is soms moeilijk rond te krijgen omdat er adhoc zaken (bijv.; Corona, 
Oekraïense vluchtelingen, energiecrisis) voorbijkomen die niet zijn meegenomen.  
Beleidsontwikkeling duurt normaal gesproken tot 9 maanden en daar kan een 
crisissituatie niet op wachten. Deze adhoc zaken leveren veel extra werk op. 
Hierdoor moet soms geld uitgegeven worden welke niet is begroot. Dit vereist veel 
intern overleg met de wethouders en de afdeling financiën om tot oplossingen te komen. 

 
Wettelijke taken ambtenaren; 

➢ Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), uitvoerende tak zit in Voorschoten 
➢ Jeugdwet 
➢ Onderwijshuisvesting 
 



 

 

➢ Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams),  
➢ Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)  
➢ Wet inburgering 2021 
➢ Werk en inkomen (wordt uitgevoerd in Leidschendam) 
➢ wet passend onderwijs 
 
Geen wettelijke taken, het zijn wel belangrijke onderwerpen waar de gemeente en 
beleidsmedewerkers zich voor inzetten.  
➢ Sport 
➢ Cultuur 
➢ Subsidies 
➢ Volksgezondheid 
➢ Maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke zorg  
➢ Welzijn/Preventie 
 
Mooie spreuk van Monique; Tijdperk van Verandering lijkt Verandering van Tijdperk 

 
- Erik Bloemkolk vertelt dat de ASD graag meedenkt bij de voorbereiding van een  

beleidsstuk/nota voordat die naar de raad gaat. Als het concept beleid al aan ASD wordt 
gegeven dan groeit beleidsstuk mee en kan de ASD snel advies geven. Officieel staat er in 
de verordening dat het college “advies vraagt op een zodanig tijdstip dat de adviesraad 
adequaat advies kan uitbrengen”. Normaal gesproken is een termijn van 3 weken nodig, 
maar als we in het voortraject betrokken zijn geweest kan het een advies soms al binnen 
een week worden gegeven. 

- De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies  
- De ASD bestaat uit vrijwilligers 
- De ASD heeft 8 tot 10 vergaderingen per jaar maar ook daarbuiten is er regelmatig 

contact om adviezen voor te bereiden en uit te werken. Ieder ASD lid heeft zijn/haar 
aandachtspunten. 

• Marian en Ellen à Armoede, Schuldhulpverlening 

• Peter, Janet à Gehandicapten, Ouderen 

• Peter, Robbert à Inburgering, Statushouders 

• Ellen, Robbert à Jeugd, Jeugdzorg en Educatie 

• Ellen, Eric à Sport 

• Marike, Theo à Welzijn, WMO 

• Janet, Marike à Werk en inkomen, re-integratie, Participatie 

• Theo, Marian à Wonen 
- Wij nodigen iedere vergadering een externe partij uit het maatschappelijke veld uit om 

ook input van hen te krijgen. Maar wij zijn niet gekozen en vertegenwoordigen niet dat 
veld. 

- Er is ook een H10 overleg. Dit is een overleg van de voorzitters van de adviesraden waar 
adviezen uit voort kunnen komen over gemeentegrens overstijgende thema’s. 

- We zijn voor het publiek bereikbaar via de website maar indien de ambtenaar een advies 
wil kan dit via René Smit of rechtstreeks worden gestuurd. 

- Er is 2 keer per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder waardoor een prima 
relatie is ontstaan en de ASD voelt zich zeker gehoord. 

 
Lidwien; Inkomenstoets bij huishoudelijke hulp (vrijwillig) is teruggefloten. Maar consulenten 
letten wel beter op. Preventieve actie is belangrijk. Wachtlijsten lopen op. 

 
Dennis; Hoe staat ASD tegenover de algemene voorzieningen 



 

 

onderwijs/recreatie/cultuur/sport? 
- ASD krijgt meestal zaken die niet uit algemene voorzieningen betaald worden. 
- Maar cultuur, en ook sport, behoren bij preventie en welzijn en dat valt zeker binnen ons 

aandachtsgebied. 
De sociale basis van de samenleving is heel belangrijk voor de toekomst. Wassenaar heeft 
een rijk verenigingsleven wat zeer belangrijk is. Een gezonde leefstijl en preventie kan 
zorgkosten drukken. 

 
➢ Grote thema’s ASD 
- WMO 
- Jeugd  
- Werk en inkomen 
- Schuldhulp en armoedebestrijding 
- Speciale doelgroepen; Mensen met een beperking en ouderen. 

 
➢ Grote thema’s ambtenaren 
- Energie 
- Statushouders 
- Bestaanszekerheid 
- Inflatie 
- Sociaal Team Wassenaar 
- Kostenbesparende maatregelen Wmo en Jeugdzorg 
- Armoedebestrijding / minimabeleid;  
- Preventie : voorkomen van duurdere zorg, met name het voorkomen van indiceringen 

Wmo en Jeugdzorg , w.o. ook zorg voor ouderen  
 
De armoede monitor wordt door de Rekenkamer uitgewerkt en verschijnt begin februari. 
 
Doordat er veel voorzieningen van het rijk naar de gemeenten zijn gegaan ligt de financiële druk op 
de gemeente.  
Focus moet meer op preventie, welzijn, sport en cultuur maar deze terreinen worden vaak het eerste 
losgelaten. 

 
De deelnemers spreken zich positief uit over het nut van deze bijeenkomst. De gesprekken worden 
geanimeerd bij een afsluitende non-alcoholische ‘borrel’ voorgezet. 
 

 


